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GabeTheStreetPreacher vs. apostoli Gino Jennigs - Todellinen Jumalan rakkaus ja pelko

(Raamatun raskassarjalaiset GabeTheStreetPreacher vs. Gino Jennings)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=MBu4iQg1Ihc

Ylistäkää Jumalaa. Raamattu sanoo, Jumalan pelko on aito, se on puhdas, joka kestää ikuisesti. 
Ylistäkää Jumalaa. Minä tarvitsen korjausta ja ohjausta. Minä tarvitsen Herran tien. Minä tarvitsen 
polun, joka on suora, joka on oikea. Koska suoran ja oikean polun ulkopuolella on tie, joka on 
vääristynyt. Ja joka on väärin ja (needs to despair?). Juuri siksi moni teistä on pillerin popsija. Te 
syötte pillereitä. Xanaxia. Kodeiinia. Siksi moni teistä sanoo: "Minä tarvitsen tätä lääkettä. 
Lääkekannabista. Koska minulla on ahdistusta. Ja vainoharhoja." Oletko sinä koskaan kääntynyt 
Jumalan puoleen parantuaksesi? Vai juoksetko sinä lääkärille, joka kirjoittaa sinulle 
lääkekannabista?

Raamattu sanoo, Jumala antaa anteeksi kaikki vääryytemme ja parantaa kaikki sairautemme. 
Raamattu sanoo, Hän lähettää sanansa ja parantaa meidät. Se vapauttaa meidät tuhosta. Okei, kun 
sinulla on Jeesus Kristus, sinulla on parantuminen. Kun sinulla on Jeesus Kristus, sinulla on lääke. 
Kun sinulla ei ole Jeesusta Kristusta, sinulla ei ole parantumista. Kun sinulla ei ole Jeesusta 
Kristusta, sinulla ei ole lääkettä. Näin ollen, sinä etsit psykiatrin. Sinä etsit lääkärin. Sinä otat heidän
lääkettään ja sinä jäät koukkuun. Koska olet kieltänyt tavan, joka on oikea. Se on aivan tässä 
Jumalan sanassa, ihmiset. Jeesus Kristus on vastaus. Okei, hän sanoo, te tulette tuntemaan totuuden 
ja totuus päästää teidät vapaaksi. 

Kun Jeesus Kristus kertoi Pietarille, opetuslapselleen, hän sanoi: "Pietari, kuka minä olen?" Pietari 
sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika. Jeesus sanoi, liha ja veri ei ole tuota sinulle 
paljastanut vaan minun Isäni taivaassa. Joten, kun ymmärrät, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika, 
sydämessäsi, ja tiedät että se on totuus, silloin olet saanut ilmestyksen Jumalalta. Ja on surullista, 
että monet ihmiset eri uskonnoista, jotka eivät ole koskaan ajatelleet sitä, että Jeesus Kristus on 
Jumalan Poika. Ja he tulevat menehtymään. He menevät helvettiin. Sinä sanot, miksi tuomitset 
heidät? En minä tuomitse heitä vaan minä julistan Jumalan sanaa. Raamattu sanoo, Jumalan sana on
nopea ja voimakas ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Okei. Minä en ole täällä 
tuomitsemassa ketään. Minä vain saarnaan teille, mitä Jumalan sana sanoo.

Se on siinä, että sinua pidetään vastuullisena siitä, mitä uskot tässä elämässä. Jos haluat uskoa vain, 
että olet hyvä henkilö, hyvä katolinen, ja että aina maksat verosi etkä koskaan tee pahaa toisille 
ihmisille, sinä yrität päästä Jumalan luokse hyvien tekojesi kautta. Raamattu sanoo, että 
vanhuskautemme on kuin likaiset rätit. Sinä tarvitset Jeesuksen Kristuksen veren, joka sovittaa 
syntisi. Ja se tulee ainoastaan tunnustamisen ja parannuksen tekemisen kautta.  Sinä etsit Jumalaa ja
pyydät anteeksi ja pyydät armoa. Minä olin tällä listalla. En minä ole jonkinlainen enkeli tai 
pyhimys synnynnäisesti. Minä olin syntinen aivan kuten sinäkin. Minä tulin pisteeseen, jossa tein 
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parannuksen. Minä kaduin synnillistä elämäntyyliäni.  Ja minä tein jotain asialle.

Raamattu sanoo, rikkinäistä ja katuvaa sydäntä Jumala ei halveksu. Joten minusta tuli katuvainen 
sydämessäni ja minä polvistuin alas ja tunnustin syntini Jumalalle ja pyysin armoa ja Hän antoi 
anteeksi minulle. Hän puhdisti lautaseni. Ihmiset, ei ole olemassa toista tapaa. Jeesus on ainoa tie, 
totuus ja elämä. 

Gino Jennings: Te syntiset ja uutisvuodot [news outlets?]. Teillä ei ole sitä, millä meitä voidaan 
painostaa. Teillä ei ole sitä, millä te voitte meitä ahdistaa. Jumala on laittanut kirkon ympärille 
turvamuurin. Te itse asiassa ajattelitte hölynpölyssänne, että se saa meidät ahdistumaan. Ja että me 
tulemme luoksenne takaisin sanoen: "En minä tarkoittanut sanoa sillä tavalla." Kyllä, minä sanoin 
niin! Te näytätte urkuja soittavilta huorilta. Trumpettia soittavilta huorilta. Kuorossa laulavilta 
huorilta. Te vain sanotte... Kyllä, minä sanoin sen! Ja minä sanon sen uudelleen. Te näytätte 
huorilta. Se on tarkalleen sitä, miltä te näytätte. 

Me emme peru puheitamme. Me emme peru puhteitamme! Herra sanoo, minun sanani ei palaa 
luokseni tyhjänä. Me emme peru puheitamme. Kirkon on aika puhdistaa itsensä! Jumalan kirkko ja 
ihmisten kirkko eivät ole sama asia. He sanovat olevansa pelastuneita ja he juopottelevat, polttavat, 
uhkapelaavat, juhlivat, näyttävät prostituoiduilta ja eroottisilta tanssijoilta (stripper). Te sanotte 
edustavanne Kristusta. Ei, te edustatte yöklubia, te edustatte juhlimista, te edustatte eroottisia 
tanssijoita, te edustatte prostituutiota, ja te edustatte sutenöörejä (pimping). Jos joku ihminen...

2. korinttilaisille 5:17: "Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on 
vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut." Eikö tuo ole ihmeellistä?! Se on hyvää, kun 
tunnet itsesi uudeksi. Älä polta enää! Älä juhli enää! Älä juopottele enää! Ei enää. Ei enää. 
Halleluja. Halleluja. Uusi luomus. Uusi luomus. Älä juhli enää. Älä tanssi enää. Kuka tahansa on 
Kristuksessa, hän on uusi luomus. Kaikki vanhat asiat ovat menneet ja uusi on tullut tilalle. Kaikki 
asiat ovat menneet ja uusi on tullut tilalle. Halleluja. Halleluja. Kaikki asiat ovat tulleet uusiksi. 
Kuka tahansa on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Kaikki asiat ovat menneet. Kaikki asiat ovat 
poistuneet. Poistuneet. Halleluja. Halleluja. Kaikki asiat. Ovat poistuneet. 

Kaikki. Kuinka paljon? Kaikki asiat! Halleluja. Kaikki asiat.
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